COMUNICADO
NOTA INFORMATICA – COVID -19
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES COM ALUNOS NAS ESCOLAS
Exmos. Senhores/as,
Como já é do conhecimento público, o Governo decidiu proceder à suspensão das
atividades com alunos nas escolas, de 16 de março a 13 de abril.
Para que esta medida de prevenção tenha o efeito desejado de limitação máxima de
contaminação e propagação do vírus COVID-19, é muito importante que os alunos e as
famílias cumpram estritamente as regras de higiene e de distanciamento social, evitando a
participação em atividades, iniciativas e deslocação a locais com concentração de pessoas,
potenciadores do contágio.
Durante este período de tempo a escola garantirá o fornecimento de refeições aos alunos
com escalão A, desde que haja comunicação prévia pelo Encarregado de Educação, dessa
necessidade aos serviços administrativos do Agrupamento.
Neste momento, todos sabemos que a única vacina existente é o distanciamento e
isolamento social, por isso a escola estará com os seus serviços abertos ao público
unicamente entre as 9.30h e as 12.30h, por tal privilegiem o contacto por email através do
Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma /Educador do Grupo do seu educando ou
através do email: secretaria@aejuliodinis.com
A avaliação sumativa do 2.º período será efetuada no período normal, com base nos
elementos disponíveis nesse momento (incluindo os ainda a recolher) e no caráter contínuo
da avaliação e será divulgada a partir do dia 2 de abril através do programa GIAE.
Não haverão reuniões presenciais de final de período com os encarregados de educação,
mais uma vez recomendamos o uso do email para todos os esclarecimentos.
Todas as escolas estão a fazer uma higienização profunda dos seus materiais para que a
sua reabertura seja feita sem sobressaltos e num ambiente saudável para todos.
De acordo com orientações da tutela, e de forma a poder manter-se a identificação de
cadeias de contágio, solicitamos que eventuais situações de suspeição ou contágio, que
decorram após o início da suspensão das atividades letivas, nos sejam comunicadas
através do e-mail secretaria@aejuliodinis.com
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SENHAS DE REFEIÇÃO
Atendendo a suspensão das atividades em todos os estabelecimentos escolares decretada
pelo governo informamos os alunos e Encarregados de Educação que as senhas de
refeição anteriormente marcadas que abrangem os dias de suspensão e não tenham sido
anuladas, serão remarcadas pelos serviços administrativos para os dias imediatos ao
levantamento da suspensão das atividades.
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